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 زهرا خواجویینژاد
درتاریخ شوراهای شهرسیرجان سابقه نداشته
که کسی بتواند پس از یک دوره غیبت دوباره
روی صندلی شورا بنشیند .حمزه صادقی فعال تنها
کسی است که توانسته این اتفاق را رقم بزند .او
درشورای ششم با همان تجربه پیشین از اعضای
جوانشوراتجربهبیشتریداردوصریحاللهجهترین
عضو شورای ششم است .کاندیداتوریاش برای
شهرداری اولین حاشیهی او در این دوره بود و
با رویکردی که دارد ،پیشبینی میشود در آینده
بیشتر در مرکز توجه قرار بگیرد .او که از پخش
فیلم تبلیغاتیاش بسیارناراحت است میگوید:
عدهای قصد داشتند من را تخریب کنند و موفق
هم شدند .او میگوید با این اتفاق خانوادهاش
بسیار رنجیدهاند و از او خواستهاند با نشریات
گفتوگو نکند .او در آخرین روزهای شهریور در
محل کارش مهمان پاسارگاد بود.
 درجلسه انتخابهیئترییسهشورای
ششم در فرمانداری شما به روال انتخاب
رییسو نایبرییس انتقاد کردید ،چرا؟
بعد از تایید نهایی اعضا اولین کار این است
که همهی اعضا کنارهم بنشینند و جلساتی باهم
داشته باشند و در مورد هیئترییسه تصمیم
بگیرند .متاسفانه در این دوره قبل از جلسهی
انتخاب هیئترییسه چنین جلساتی شکل
نگرفت .توی فرمانداری گفتیم چی شده؟ حاال
میخواهید چه کسی را انتخاب کنید؟ متاسفانه
دیدیم این کار از قبل شکل گرفته بود و از قبل
س شورا انتخاب شده بود .درواقع یکجوری
ریی 
کار مهندسی شده بود .من هم به همین روال
نادرست انتقاد کردم و از دوستان هم خواستم
قبل از انتخاب یک جلسه بگذاریم و برنامه
دوستان را بشنویم که دیدیدم همه گفتند ما
قول دادیم و نمیشود .برای همین بنده انتقاد
کردم و گفتم این روند درست نیست ما یک تیم
هستیم و باید کنارهمدیگربنشینیم و صحبت
کنیم و براساس نظرات همدیگرتصمیم بگیریم.
درنهایت نیزبنده آنجا به نشانه اعتراض به انتخاب
رییس رای سفید دادم .چون میخواستم نشان
دهم این روند اصال درست نیست .چون ما
آدم جاهطلبی نیستیم که حتما بخواهیم رییس
شویم .اگر مینشستند و صحبت میکردند من
هم کوتاه میآمدم و راضی میشدم.
 چه شد تصمیم گرفتید در انتخابات
شهردارشرکت کنید؟
جلسهی شورا بود و در آن جلسه لیست تمام
افرادی کهمیخواستند کاندیدایشهرداریشوند،
بسته شد و جلسهی شورا به پایان رسید .بعد ازآن
من عجله داشتم و خداحافظی کردم .هنوزسرکار
نرسیده بودم گوشیم زنگ خورد دیدم آقای
خدامی گفت آقای صادقی گوشی روی پخش
است و اعضای شورا دارند صدایتان را میشنوند،
اعضا تمایل دارند یک نفر از بین اعضای شورا
بخواهد برنامهای برای شهرداری بدهد،آیا شما
هم تمایل به شرکت در انتخابات را دارید؟ من
هم گفتم مشکلی نیست اگراعضا موافق باشند

گفتوگو با حمزه صادقی ،عضو شورای شهر سیرجان

به خاطرمردمکوتاه آمدم
اگر خبرنگاران بودند امروز شاید اتفاق دیگری رقم خورده بود

بنده نیز برنامهام را به شورا میدهم .در واقع این
تصمیم من نبود و تصمیم اعضای شورا بود ،آن
هم درجلسهای که من حضورنداشتم .چون اگر
درجلسه بودم شاید دوستان رودربایستی داشتند.
بنابراین این حرکت ازسمت شورا شکل گرفت.
 چرا شما این پیشنهاد را پذیرفتید؟
چون پیگیربودم با تمام قدرت این وظیفهای
که از طرف شورا به من محول شده بود را به
نحو احسن انجام دهم .حداقل به عنوان کسی
که اعضای شورا معرفیاش کرده بودند بگویم
چه کارهایی میتوانم انجام بدهم .واقعا هم برای
نوشتن برنامههایم خیلی وقت گذاشتم ،پیگیر
شدم ،با مسئوالن و کارشناسان صحبت کردم،
دنبال درآمدهای پایداربرای شهرداری بودم و کلی
جلسه برگزار کردم تا بتوانم یک برنامه جامع ارایه
دهم.
 بعد ازآن چه اتفاقی افتاد؟
بعد ازآن یک برنامه  100صفحهای به شورا ارایه
دادم .عالوه بر آن یک فیلم تبلیغاتی  21دقیقهای
نیز برای ارایه به شورا آماده کردم که متاسفانه
قسمت کوچکی از آن رسانهای شد .درواقع فقط
دو جمله از فیلم من را برداشت ه بودند .در حالی
که بنده  15تا پروژه به شورا پیشنهاد داده بودم.
داستانفیلمتبلیغاتیتانچهبود؟
این یک فیلم  21دقیقهای بود که هنوزخیلی
کارداشت .متاسفانه ازفیلم ما سوءاستفاده کرده
بودند و تیکهتیکه حرفهای ما را از داخل فیلم
چیده بودند و آن فیلم درآمده بود و با آبروی
من بازی کردند.
 اگر این فیلم فقط برای اعضای شورا
ساختهبودیدچطوریبهفضایمجازیرسیده
بود و به گفته خودتان چه افرادی شیطنت
کردهبودند؟
این فیلم سه جا بوده؛ اول درمحل کارم روی
فلش پشت کیس بود ،دوم به شورا داده بودم و
یک نسخه هم پیش فردی که فیلم را تهیه کرده
بود ،من واقعا ماندم چگونه فیلم پخش شده بود
حاال یا از دفتر شورا یا توسط افرادی که مشاور
من بودند فیلم پخش شده و یا از طریق افرادی
که فیلم را ساخته بودند.
 یعنی هدف تخریب شما بوده است؟
بله هدف این بود که بنده جزو  5کاندیدای
اصلی باال نیایم .چون من  4تا رای قطعی داشتم
و احتمال شهردار شدنم زیاد بود .این فیلم
یک روز قبل از جلسهی رایگیری پخش شد
و همهچیز خراب شد .من از اعضای شورا رای
میخواستم و این فیلم هم صرفا برای اعضای
شورا ساخته شده بود نه برای عموم .قرار بود در
روزی که به عنوان  5کاندیدا باال میاییم آن موقع
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فیلم کامل را درصحن شورا پخش کنند .در کل
اگر این فیلم پخش نشده بود بنده جزو آن 5
نفراصلی بودم.
 بسیاری از مردم به این جملهتان که
گفته بودید دفتر شهردای را از سیرجان به
تهران انتقال میدهم خرده گرفته بودند،
تابهحال شاهد چنین اتفاقی در کشور
بودیدهاید؟
اصال چنین چیزی نبوده و منظور من این
نبود که دفترشهرداری را ازسیرجان به تهران ببرم.
افراد سودجو ،فیلم من را به این سمت بردهاند.
منظورمن این بود اگردربحث جهانی گلیم مدام
داد از گلیم م یزنیم باید در تهران یک جایگاهی
داشته باشیم منظورم این بود که دفتری برای
گلیم سیرجان ،مرکز پژوهشها در تهران باشد
همچنین با توجه به اینکه همهی شرکتهای
گلگهردفترشان درتهران است گفتیم دفتری در
تهران دایر کنیم که بتوانیم درآمدهایمان را به
راحتی وصول کنیم.
 اما شما صریحا چنین جملهای را به زبان
میآورید؟
این فیلم تقطیع شده و آن جور که خواستند
به مردم نشان دادند وگرنه بحث دفتر ،منظور
دفتری برای گلیم و وصول درآمدهای شرکتهای
گلگهر بود .حتی در مورد این برنامه با شهردار
جدید صحبت کردم خیلی هم خوششان آمد و

گفت من حاضرم چنین دفتری برای شهرداری در
جای خوبی درتهران مثل برج میالد بگیریم .چون
برای شناساندن گلیم سیرجان در تهران بیشتر
توآمدها بیشتراست.
میتوان مانورداد ،چون رف 
 بعد از پخش این فیلم برایتان راگیری
کردند؟
بله رایگیری کردند و  4تا رای آوردم و با
همین  4تا رای هم میبایست به مرحلهی
بعد بروم .چون طبق گفتهی آقای خدامی هر
کاندیدایی که  4تا رای بیاورد به مرحلهی بعد
میرفت .اما آقای خدامی آمد رای اکثریت را
مالک قرارداد و یکدفعه گفت آن کاندیدایی که
 6-5تا رای دارند باال میروند .در صورتی که از
روز اول  4تا رای مالک بود باید من هم مانند
نفرات دیگر که  6-5تا رای آوردند باال میرفتم و
انتخابات را برگزارمیکرد .شاید من درمیان آنها
نفر اول بودم.
 یعنی یکدفعه قانون4رای تغییرکرد؟
یک روند اشتباهی آقای خدامی داشت و من
نیز بعد از این اتفاق معترض شدم اما بنده که
روحیهی جاهطلبی ندارم .من به شورا آمدم که
برای مردم کار کنم نیامدم اینجا که جنگ و دعوا
راه بیاندازم .اما در کل روند کار آقای خدامی از
اساس اشتباه بود.
 چرا؟
در کلیپهایی که خود ایشان ساخته بود

گفته بود؛ هرکس از بین کاندیداها  4رای بیاورد
به مرحلهی بعد میرود ولی در ارتباط با من با
اینکه  4رای داشتم انجام نشد.
 شما قطعا  4رای داشتید؟
بله من  4رای قطعی داشتم و میبایست به
مرحلهی نهایی بروم .اما آقای خدامی این کار را
یزاده و کریمی
نکرد و همراه من آقایان معتمد 
هم بودند که آنها به مرحل ه بعد رفتند .من
حقیقتا کوتاه آمدم چون اگر کوتاه نیامده بودم
دوباره میبایست همهی روال انتخاب شهردار از
اول تکرار شود .یعنی دوباره از اول هر  50نفر
کاندیدا میبایست در انتخابات شرکت کنند .به
خاطر مردم کوتاه آمدم .چون آقای خدامی هم
دربحث  4تا رای اشتباه کرده بود و هم دربحث
رایگیری که به حدنصاب نرسید و میبایست از
اول روال انجام شود.
 داستان سه رای سفیدی که سه عضو
شورا دادند چه بود؟
در آخرین جلسهی شورا نگاه برخی از اعضای
شورا این بود که برنامهها قانعکننده نیست و رای
سفید دادند و نظرشان این بود هیچکدام از این
 50نفرنمیتوانند کاندیدای ما باشند.
 چرا؟
چون هیچکدام رای اکثریت را به دست
نیاورده بودند .ولی در نهایت اعضایی که رای
سفید داده بودند کوتاه آمدند .خود من به خاطر

اینکه شهرم عقب نیفتد و چون دیدیم آقای
کریمی هم گزینهی خوبی هست رای دادیم و کار
را تمام کردیم.
 پس شما جزو آن سه نفری بودید که
رای سفید دادید؟
دیگر نمیدانم(با خنده)
 با این حساب در حقتان اجحاف شده
است؟
بله خیلی زیاد هم در انتخابات بهم ظلم شد و
هم درپخش فیلم تبلیغاتیام.
 قصد شکایت از افرادی که فیلم را
پخش کردند،ندارید؟
یکسری شکایتها کردیم و پیگیر هم
هستیم ،چون فیلم من را پخش نکردند بلکه
تیکه تیکه از آن را پخش کردند .آن هم فیلمی
که مخصوص شورا بوده و اصال تدوین نشده بود.
 شما مشاور رسانهای هم دارید که در
چنین مواردی بهتان کمکدهد؟
نه ندارم .فقط دو سه نفر آمدند که به بنده
کمک کنند اما آنها بیشتر از اینکه کمک کنند
دشمن بودند .در واقع ممکن است کسانی که
به من کمک میکردند چون فیلمها را داشتند
چنین کرده باشند.
 بسیاری انتقاد داشتند که چرا جلسهی
انتخابشهردارغیرعلنیبرگزارشد؟
یکی از مشکالت اصلی و کار اشتباهی هم
که شکل گرفت همین بود که جلسات غیرعلنی
برگزارشد .اگرخبرنگاران بودند امروزشاید اتفاق
دیگری رقم خورده بود .امروز خدا رو شکر
میکنیم که درنهایت گزینهی خوبی انتخاب شد
و من هم یکی از دالیل اصلی که کوتاه آمدم
همین بود .چون آقای کریمی را هم امامجمعه،
هم آقای حسنپور و هم مردم دوست داشتند.
ما هم رای دادیم و کمک کردیم چون نگاهمان
نگاه خدمت است.
 آقای خدامی درمصاحب های با پاسارگاد
گفتند همهی اعضا موافق غیرعلنی برگزار
شدن جلسات بودند ،برای غیرعلنی برگزار
شدن رایگیری شد؟
نه رایگیری نشد .من نگاهم این است که
جلسات باید علنی برگزار شود و اصحاب رسانه
در جلسات باشند ،چون ما چیزی برای پنهان
کردن ازمردم نداریم .هرکاری بخواهیم بکنیم به
صورت آشکار است .مثال در بحث تیم فوتبال
بانوان شهرداری که دارد برای انجام مسابقات
آسیایی میرود مطمئن باشید آخرش در این
زمینه به مشکل برمیخوریم .چون شهرداری طبق
ق تیمداری ندارد و االن سه میلیارد از
قانون ح 
بودجه را به این تیم اختصاص دادیم .در حالی

که این تیم باید اسپانسرداشته باشد و این روند
اشتباهی است که فردا بازرسی گیرمیدهد .حاال
اگر رسانهها در جلسه بودند در مورد این قضیه
شفاف صحبت شده بود یکی پیدا میشدکه
اسپانسر تیم شود .این یک مورد بود .به هرحال
ما اصال چیزی برای پنهان کردن نداریم .ما نماینده
مردم هستیم و با قدرت اگراشتباهاتی هم داریم
مردم باید بدانند و اگردرست هم عمل میکنیم
باید حداقل مردم بدانند کدام نمایندهشان خوب
کارمیکند و چه کسی بد کارمیکند.
 آقای کریمی بعد از اتفاقاتی که افتاد
انصراف داد و دوباره او را انتخاب کردید این
روال صحیح بود؟
ایشان چون انصراف داده بود دیگر
نمیتوانست انتخاب شود و اینکه دوباره انتخاب
شد باز اشتباه دیگری از سوی رییس شورا بود
و فرقی نمیکند انصرافش را کتبی داده باشد یا
درفضای مجازی اعالم کرده باشد .به هرصورت
رییس شورا قانونا حق نداشت فردی که انصراف
داده بود را وارد رایگیری کند و انتخاب شود.
حاال به هر حال ایشان انتخاب شده و ما هم
پشت انتخابمانمیایستیمو انشااهللبتواند کار
کند و موثر باشد .یکی دیگر از کارهای اشتباهی
که آقای خدامی به عنوان رییس شورا انجام داد
این بود که برای انتخاب شهرداریک آییننامهای
وجود دارد که براساس آن چه کسانی میتوانند
برای انتخابات شهرداری ثبتنام کنند و رییس
شورا قبل از ثبتنام میبایست تمام مدارک و
سوابق این  50نفر را جهت بررسی به دبیرخانه
شورا میداد و اگر امروز مثال شما میخواستید
ثبتنام کنید و میدیدیم شما سابقه مدیریتی
ندارید نباید وارد پروسه ثبتنام میشدید.
 منظورتان این است که خیلی از این
 50نفرصالحیت ثبتنامنداشتند؟
دقیقا صالحیت ثبتنام و گرفتن وقت
شورا را نداشتند .رییس شورا میبایست این
کار را میکرد .خیلی از این بچهها واقعا توانمند
بودند اما  5سال سابقه مدیریتی نداشتند خب
چرا میآیی این فرد را امیدوار میکنی ،این روند
اشتباه و زمانبری بود و ساعتها زمان اعضای
شورا را گرفت تا میآمدند برنامههایشان را ارایه
میدادند .درحالی که خیلی از این افراد طبق
آییننامه نمیتوانستند ثبتنام کنند شاید خود
من هم یکی از آنها بودم .به هرحال رییس شورا
اشتباه کرد .باید روال انتخاب شهردارطبق قانون
و بخشنامه جلو میرفت.
 میگویند آقای کریمی گزینه نماینده
بوده است؟
چه بگویم امام جمعه بیشترازآقای حسنپور
دنبال ایشان بود .در واقع همه مسئوالن هم
امامجمعه و هم آقای حسنپور دنبال ایشان
بودند نه فقط آقای حسنپور .ما نیز دیدیدیم
ایشان گزینه مورد تایید مسئوالن و مردم است،
حمایت کردیم و االن هم سفت و سخت دنبال
کارش هستیم و حمایتاش میکنیم که بتواند
کارکند.

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول)

ـر دارد احــداث زمیــن ورزشــی روســتای دهســراج بخــش پاریــز را بــه پیمانــکار واجــد
ـراج در نظـ
ـاری دهسـ
دهیـ
صالحیــت واگــذار نمایــد.
شرایط مناقصه:
 -1ســپرده شــرکت در مناقصــه  148/584/863ریــال میباشــد کــه بایســتی بــه صــورت واریــز بــه شــماره
حســاب پسـتبانک دهیــاری  56508652159544/01و یــا بــه صــورت ضمانتنامــه بانکــی معتبــر ارائــه گــردد.
 -2دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ  1400/07/04از محل بخشداری پاریز (دفتر فنی دهیاریها) میباشد.
 -3مهلت تحویل پاکات تا پایان وقت اداری  1400/07/10می باشد.
 -4تاریخ بازگشایی پاکات مورخ  1400/07/11ساعت  10صبح میباشد.
 -5برآورد اولیه مبلغ  2/971/697/264ریال میباشد.

دهیاری دهسراج

آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی

آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی بطور

فوقالعاده شرکت بهبر سیرجان ثبت شده به

فوقالعاده شرکت بهبر سیرجان ثبت شده به

بدینوســیله از کلیــه ســهامداران شــرکت

بدینوســیله از کلیــه ســهامداران شــرکت

شماره  638شناسه ملی 10860520273

ـاص دعــوت
ـهامی خـ
ـیرجان -سـ
ـر سـ
بهبـ
بــه عمــل میآیــد تــا در جلســه مجمــع عمومی

فوقالعــاده کــه در تاریــخ 1400/07/07
ســاعت  10صبــح در محــل قانونــی شــرکت

شماره  638شناسه ملی 10860520273

ـاص دعــوت
ـهامی خـ
ـیرجان -سـ
ـر سـ
بهبـ
بــه عمــل میآیــد تــا در جلســه مجمــع
عمومــی عــادی بطــور فوقالعــاده کــه در

تاریــخ  1400/07/07ســاعت  10صبــح در

محــل قانونــی شــرکت تشــکیل میگــردد،

تشــکیل میگــردد ،حضــور بهــم رســانند.

حضــور بهــم رســانند.

دستور جلسه:

دستور جلسه:

 -1کاهــش تعــداد مدیران شــرکت و اصالح
ماده اساســنامه
هیئتمدیره شرکت

 -1انتخــاب مدیــران  -2انتخــاب بازرســین
 -3انتخــاب روزنامــه شــرکت
هیئتمدیره شرکت

آگهــی بدینوســیله بــه خانمهــا و آقایــان احمــد افتخــاری ،صغــری ارشــلو،
معصومــه افتخــاری ،اصغــر ابولــیزاده ،حســین طلوعــی و فاطمــه طلوعــی و
وراث حینالفــوت و قانونــی متوفیــان اعــام میگــردد باتوجــه بــه اینکــه
مدیریــت امــور اراضــی اســتان کرمــان مترصــد اســت در اجــرای امــور
باقیمانــده اصالحــات ارضــی مصوبــه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در
خصــوص قریــه احمدآبــاد خواجــه عابدینــی پالکهــای پالکهــای  4248و
 4254اصلــی بخــش  36کرمــان و تنظیــم ســند انتقالــی بــه نــام ورثــه زارع
صاحــب نســق مرحــوم علــی احمــدی مکیآبــادی اقــدام نمایــد .مراتــب بــرای
یــک نوبــت در جرایــد محلــی شهرســتان منتشــر میگــردد تــا مالکیــن در قیــد

حیــات و وراث مالکیــن متوفــی ظــرف دو مــاه پــس از نشــر آگهــی آمادگــی خــود
را جهــت اجــرای مقــررات مــاده  11قانــون تقســیم و فــروش امــاک مــورد
اجــاره بــه زارعیــن مســتاجر یــا حضــور در دفترخانه اســناد رســمی شــماره 28
ســیرجان واقــع در خیابــان شــهید رجایــی اعــام نمــوده و نســبت بــه امضــای
اســناد و اوراق ثبتــی و قانونــی اقــدام نماینــد .بدیهــی اســت انتشــار ایــن
آگهــی بــه منزلــه ابــاغ تلقــی گردیــده و عــدم رعایــت مقــررات قانونــی بــه
منزلــه اســتنکاف از عمــل تلقــی میگــردد.
 1224م.الف تاریخ انتشار :دوشنبه 1400/06/29
اکبر محمودآبادی ،معاون سازمان و مدیر جهاد کشورزی شهرستان سیرجان

